UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ KỲ PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/UBND-ĐC

Kỳ Phong, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị bố trí số lượng lô đất TĐC
cho các hộ bị ảnh hưởng Dự án đường
Cao tốc

Kính gửi:
- UBND huyện Kỳ Anh;
- Phòng Tài nguyên & môi trường huyện;
- Phòng KT- HT huyện;
- Hội đồng BT-HT-TĐC Dự án đường Cao tốc;

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ
Anh có ảnh hưởng đến đất ở, nhà ở của một số hộ dân phải di chuyển chổ ở đến nơi
ở mới. Qua việc rà soát ban đầu, căn cứ vào các Văn bản của Nhà nước quy định về
các hộ được bồi thường khi Nhà nước Thu hồi đất, UBND xã Kỳ Phong dự kiến có
24 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư tập trung về nơi ở mới và một số hộ đang còn
diện tích đất đất ở (>75m2) nhưng do hình thể thửa đất khó bố trí tái định cư tại chổ.
Vậy UBND xã đề nghị UBND huyện Kỳ Anh và các ban ngành có liên quan
bố trí quy hoạch khu tái định cư tập trung với tổng số lô là 30 lô; Diện tích: 400m2/1
lô (trong đó: 24 lô cho các hộ đủ điều kiện theo quy định; 3 lô dự kiến xem xét bố trí
cho các hộ đang còn diện tích đất đất ở (>75m2) nhưng do hình thể thửa đất khó bố
trí tái định cư tại chổ và 3 lô dự phòng).
Kính đề nghị cấp trên kiểm tra, xem xét để bố trí quy mô Dự án cho phù
hợp./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.
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